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Kepada 
Yth. Bapak /lbu 

Kepala TK/SD/SMP Negeri dan 
Swasta Surabaya 
di — 

SURABAYA 

Menindaklanjuti Surat dari Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga 
Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset, Dan 
Teknologi, Nomor: 4018/B2/GT.03.15/2021, tanggal 25 Agustus 2021, hal: 
Rekruitmen Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 
yang akan dilaksanakan pada sasaran 250 Kabupaten/Kota. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami menginformasikan beberapa hal 
terkait sebagai berikut: 

1. Sasaran calon Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak 
Angkatan 2 sejumlah 7.500 orang pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan 
SLB. 

2. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah No. 10517/C/DM.05.03/2021 mengenai 
hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak 
Angkatan 1 maka ada 1 provinsi dan 10 Kabupaten/Kota yang tidak 
diikutsertakan pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 di jenjang 
tertentu (sebagaimana lampiran2). Dengan demikian pada daerah daerah 
tersebut terdapat jenjang Satuan Pendidikan tertentu yang tidak dapat 
mendaftar pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2. 

3. Proses rekrutmen dilakukan dalam beberapa tahap seleksi, yaitu: 
• tahap 1 : registrasi, pengisian dan penilaian biodata, serta esai, 
• tahap 2: simulasi mengajar dan wawancara. 
Registrasi akan dibuka mulai tanggal 27 Agustus — 03 Oktober 2021. 

4. Tim rekrutmen calon Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak 
Angkatan 2 adalah Tim Independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan 
dinyatakan lulus sebagai Asesor dengan mengutamakan prinsip transparansi, 
akuntabel, dan berkualitas 

5. Informasi proses rekrutmen calon Kepala Sekolah Pelaksana Program 
Sekolah Penggerak Angkatan 2 dapat dilihat pada lampiran 3,atau laman: 
https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/.

Informasi lebih lanjut dapat melalui Helpdesk tautan 
http://ringkas.kemdikbud.goid/helpdeskPSP.

Demikian untuk menjadi perhatiannya disampaikan terima kasih. 

A—H 

mbina Utama Muda 
196702251988091001 

Website : dispendik.surabaya.cioid• email : dispendik surabaya.cio.id 



Lampiran : Surat Edaran Rekruitmen Calon KepalaSekolah Program Sekolah Penggerak Ang tan 2 
Nomor : 800/ t(0037-1436.7.1/2021 
Tanggal : September 2021 

INFORMASI PROSES REKRUTMEN CALON KEPALA 

SEKOLAH PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 2 

A. Latar Belakang 

Program Sekolah Penggerak adalah program untuk mendorong proses transformasi satuan 
pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik 
dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non-kognitif (karakter) untuk 
mewujudkan profil pelajar pancasila. Transformasi tersebut diawali dengan adanya Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang unggul, yaitu Kepala Sekolah dan Guru sebagai upaya 
menciptakan SDM yang unggul. Untuk itulah, dalam rangka penguatan SDM sekolah, maka 
dilakukan pelatihan dan pendampingan di satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah 
Penggerak. 

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pada Program Sekolah Penggerak mencakup tentang 
pembelajaran, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Pembelajaran pada 
Program Sekolah Penggerak merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan 
kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai- nilai 
Pancasila, melalui kegiatan di dalam dan di luar kelas. Siklus pembelajaran dimulai dari 
proses refleksi, evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang menjadi informasi untuk 
membuat rencana pembelajaran yang berbasis pada data, dan selanjutnya melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan berkolaborasi bersama 
komunitas praktisi. 

B. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan rekrutmen calon kepala sekolah Pelaksana Program 
Sekolah Penggerak Angkatan 2 

C. Sasaran 

Sasaran rekrutmen calon kepala sekolah penggerak adalah kepala sekolah jenjang PAUD, SD, 
SMP, SMA, dan SLB dari 250 kab/kota yang ada di 34 provinsi sesuai Lampiran 1 , dengan 
beberapa perkecualian jenjang satuan pendidikan pada 1 provinsi dan 10 kabupaten/kota 
sesuai Lampiran 2.D. 

Kriteria umum kepala satuan pendidikan yang dapat mengikuti seleksi program sekolah 
penggerak adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali masa tugas. Satu kali masa tugas dimaksud adalah selama 4 (empat) tahun; 

2. Terdaftar dalam data pokok pendidikan; 

3. Melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang 

bersangkutan benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa masa tugas 

sebagai kepala satuan pendidikan; 

a. Dari dinas pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah; atau 

b. Dari yayasan/badan perkumpulan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

Website : dispendik.surabava.cloid. email : dispendikOsurabava.ao.id 



4. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit ditandatangani 
dokter dan diberikan cap puskesmas atau rumah sakit yang wajib dilengkapi setelah peserta 
seleksi yang bersangkutan telah dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap II; 

5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan; dan 

6. Tidak sedang menj alani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Dalam proses seleksi calon kepala sekolah penggerak, akan dilakukan penilaian terhadap Icriteria 
khusus sebagai berikut: 

1. Memiliki visi, misi, dan tujuan; 

2. Mampu mengambil keputusan strategis; 

3. Mampu memimpin perubahan; 

4. Memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan; 

5. Mampu membangun hubungan kerja sama; 

6. Memiliki orientasi pembelajar; 

7. Memiliki daya juang/resiliensi; 

8. Memiliki kematangan beretika; 

9. Mampu memimpin implementasi program sekolah; dan 

10. Mampu mendorong inovasi. 

E. Alur Seleksi 

Seleksi kepala satuan pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme: 

Penentuan Daerah 
Sasaran 

Pemtruatan Nota Kesepakatan 
(MoU) Kemendibudristek dan 

Pemda 

Pelaksanaan Program 
Sekotah Penggerak 

Registrasl Kepala PAUD, SD, 
SMP, SMA dan SLB 

Pengumurnan dan Penetapan 
sebagai Pelaksana Program 

Sekotah Penggerak oteh 
Komendikbedristek dan Pemda 

Seleksi Tahap 1; CV 
dan Esal 

L'11-.1.1/11. rAr. tt,13,1114e1 

P(eno Kelutusan 
Seteksf Tahaa 2: 

Simutasi Menga; ar dan 
Wawancara 

Seleksi Tahap 1 

a. Pelaksanaan seleksi tahap 1 meliputi: 

1) Membuat daftar riwayat hidup dan melengkapi dokumen administrasi; 

2) M enulis esai; 
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b. Daftar riwayat hidup diisi dan dilengkapi secara langsung melalui 
laman http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id yang meliputi: 

1) Informasi umum; 

2) P engalaman mengikuti pelatihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun 
terakhir; 

3) Pengalaman berorganisasi, paling banyak 5 (lima) organisasi; 

4) Pengalaman menjalankan program lintas organisasi dalam jangka waktu paling 
lama 4 (empat) tahun terakhir; 

5) Prestasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terakhir; 

6) Keterlibatan dalam komunitas masyarakat dalam jangka waktu paling lama (tiga) 

tahun terakhir; 

7) Hobi; 

8) Dokumen penting, yaitu pindai kartu tanda penduduk (KTP) dan surat 
pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang 
bersangkutan benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa 
masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan. 

c. Menulis Esai 

Penulisan esai berisi tentang pengalaman kepala satuan pendidikan, baik 
sebagai pendidik atau kepala satuan pendidikan yang menunjukkan 
kompetensi kepemimpinannya (manajerial, supervisi, dan kewirausahaan). 

Seleksi Tahap 2 

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1, selanjutnya akan mengikuti seleksi 
tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Seleksi tahap 2 dilakukan secara daring 
dan langsung (synchronous). Simulasi mengajar dilakukan tanpa peserta didik. Topik 
wawancara berdasarkan hasil pengalaman kepala satuan pendidikan, baik sebagai 

pendidik atau kepala satuan pendidikan yang menunjukkan kompetensi 
kepemimpinannya (manajerial, supervisi, dan kewirausahaan). 

Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap 2, harus melampirkan surat 
keterangan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit ditandatangani dokter dan diberikan 

cap puskesmas atau rumah sakit. 

Tindak Lanjut Hasil Seleksi 

Hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 didokumentasikan oleh Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bentuk skoring peringkat pendaftar yang akan 
dikirimkan kepada tim panel untuk bahan pertimbangan menetapkan satuan pendidikan 

pelaksana program sekolah penggerak. Tim panel terdiri dari Kemendikbud dan 
pemerintah daerah. 

Website : dispendik.surabava.cioici• email • disbendikQsurabava.qoid 



F. Lini Masa Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 

Lini rnasa Kegiatan 

27 Agustus - 3 Oktober 2021 Informasi rekrutmen dan pendaftaran kepala 
sekolah Program sekolah Penggerak Angkatan 

4 Oktober - 29 Oktober 2021 Seleksi tahap 1 : verifikasi dan validasi 
dokumen serta penilaian esai 

1 November 2021 Pengumuman hasil seleksi tahap 1 

5 November - 10 Desember 2021 Simulasi mengajar & wawancara 

14 Desember - 21 Desember 2021 Verifikasi dan validasi data serta penilaian 
seleksi Tahap 2 

22 Desember 2021-7 Januari 2022 Pleno kelulusan 

Catatan: Jika ada perubahan akan diumumkan melalui laman 

https://sekolah.penqgerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpencigerak 

INAS PENDIDIKAN 
, URABAYA, 

.‘zSUPOMO MM 
bina Utama Muda 

NIP. 96702251988091001 


